ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 171/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 11798/13-6-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
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Καββαδάς Θωµάς
5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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6
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7
8
8
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
Α) Για το πρώτο θέµα: Λόγω της αυξηµένης ποσότητας των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων, έχει κορεσθεί ο
προβλεπόµενος χώρος εναπόθεσής τους και πρέπει άµεσα να µεταφερθούν σε νέο σηµείο εναπόθεσης, για
λόγους πυροπροστασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο. Ε. για απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών εργασιών για την προσωρινή αποθήκευση
και επιχωµάτωση δεµατοποιηµένων απορριµµάτων, για λόγους πυροπροστασίας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
•
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού.
•
Την κατεπείγουσα και επιτακτική για λόγους πυροπροστασίας ανάγκη προσωρινής αποθήκευσης και
επίχωσης των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων λόγω του ότι ο υπάρχων διαµορφωµένος χώρος εναπόθεσης
των δεµατίων έχει πλέον κορεσθεί.
•
Τις προσφορές που ζητήθηκαν µε το αρ. πρωτ: 11812/13-6-19 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας και επισυνάπτονται.
Προτείνεται η ανάθεση των εργασιών στην οικονοµικότερη των προσφορών που έχουν παραληφθεί.»
η

Για το ανωτέρω έργο θα προβλεφθεί πίστωση, ποσού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α. στην επικείµενη 3
αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2019.

Κατατέθηκαν δύο (2) οικονοµικές προσφορές:
1)
Οικονοµική προσφορά µε αρ. πρωτ: 11851/13-6-19 του ∆ρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου , ο οποίος
προσέφερε την τιµή των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
2)
Οικονοµική προσφορά µε αρ. πρωτ: 11846/13-6-19, του Χόρτη Γεώργιου, ο οποίος προσέφερε την τιµή
των 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
- Τις προσφορές που κατατέθηκαν, οµόφωνα αποφασίζει:
Την απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών εργασιών για την προσωρινή αποθήκευση και επιχωµάτωση
δεµατοποιηµένων απορριµµάτων, στον Ε∆Ε Χόρτη Γεώργιο, µε Α.Φ.Μ.025076569, αντί του ποσού των
59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 171/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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